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Abstrakt 

 

Typ 1-diabetes blir allt vanligare hos barn och ungdomar. Om sjukdomen inte 

sköts på rätt sätt kan den vara livshotande, vilket innebär att föräldrar får ta ett 

väldigt stort ansvar i hanteringen av sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med typ 1-diabetes. 

Den systematiska litteratursökningen resulterade i 13 artiklar, som analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i 

fem kategorier: Diagnosen innebar ett omkullkastat liv; stöd och kunskap var 

nödvändigt för att hantera situationen; sjukdomen innebar förlust av frihet och 

spontanitet; föräldrar upplevde och hanterade situationen på olika sätt samt att till 

slut behöva släppa behovet av kontroll. Resultatet visade att sjukdomen hade en 

djup påverkan i föräldrarnas liv och att bra stöd från sjukvården var betydande för 

hanteringen. Det framkom även att föräldrar hade svårt att släppa kontrollen när 

barnet själv skulle ta över ansvaret för sjukdomen. Studien visade att det är viktigt 

att sjuksköterskor fångar upp föräldrarna när barnet övergår till vuxenvård och 

föräldrarnas roll förändras och involvering minskar. Sjuksköterskor har även en 

viktig uppgift i att stärka föräldrars empowerment och på så sätt hanteringen av 

sjukdomen.  
 

Nyckelord: typ 1-diabetes, barn, föräldrars upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad 
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Diabetes är den vanligaste kroniska metaboliska sjukdomen bland barn och unga idag. Även 

om den inte är smittsam är den klassad som en epidemi i USA. Runt om i världen finns cirka 

500 000 barn under 15 år som lider av diabetes. Detta är dessutom något som hela tiden ökar 

med uppskattningsvis 3 % varje år (Krzewska & Ben-Skowronek, 2016). Det är fortfarande 

oklart varför somliga drabbas av typ 1-diabetes men det har visat sig vara vanligare i vissa 

länder och bland barn är det allra vanligast i Europa, enligt Internationella 

Diabetesfederationen (http://www.diabetesatlas.org). Att en del regioner är mer utsatta än 

andra för typ 1-diabetes kan bland annat förklaras med att det i större utsträckning finns 

genes för sjukdomen, men förklaringar kan också finnas i miljön (Krzewska & Ben-

Skowronek, 2016). 

 

Sparapani, Jacob och Nascimento (2015) beskrev att det kan vara väldigt påfrestande att som 

barn bli diagnosticerad med typ 1-diabetes. Det kräver inte bara att barnet har en kunskap om 

den medicinska delen, hen behöver också ha en förståelse och acceptans för sjukdomen. 

Detta är inte alltid helt lätt för ett barn som ännu inte nått sin fulla mognad. Många barn 

upplever att de känner sig hindrade i sitt vardagliga liv på grund av sjukdomen. De kan inte 

äta mat eller godis på samma sätt som sina jämnåriga och de är beroende av frekventa 

blodsockerkontroller och insulin. Sparapani et al. (2015) beskriver också att en del barn 

upplever att de inte vågar administrera insulinet själv, utan vill att en förälder gör det. Det kan 

bero på att de är rädda för att det ska bli fel eller att de inte känner sig bekväma med sprutan. 

Dessutom oroade de sig för långsiktiga komplikationer, som amputationer eller till och med 

döden. 

       

Sparapani et al. (2015) belyser att det även finns en psykosocial aspekt som är viktig att ta 

hänsyn till, särskilt när det gäller barn som är drabbade av typ 1-diabetes. Barn kan skämmas 

över sin sjukdom, de vill kanske inte att andra ska veta att de har diabetes och kan ha svårt att 

prata om sjukdomen. De kan därför vara sämre på att ställa frågor till vården då de inte vill 

öppna upp och prata om sin sjukdom. Detta kan leda till att de inte fullt ut förstår sjukdomen, 

vilket kan vara ytterligare en anledning till att de inte vill prata om det. Att de skäms över sin 

sjukdom gör det svårare för barn med diabetes att skapa nya kontakter, då de är rädda att bli 

sedd som annorlunda. Freeborn, Dyches, Roper och Mandleco (2013) bekräftar att barn med 

typ 1-diabetes kan känna sig annorlunda jämfört med sina kompisar och att lärare och vänner 

överbeskyddar dem på grund av sjukdomen. Att gå ifrån mitt i leken för att kontrollera 

blodsockret kan upplevas jobbigt och det blir tydligt att de har något som särskiljer dem från 
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de andra i samma ålder. Detta kan också göra att de känner sig ensamma i sin sjukdom. En 

del barn känner rädsla över att förlora sina vänner då de måste gå iväg ofta och plötsligt för 

att kontrollera blodsocker, injicera insulin eller ta något att äta. 

 

En studie gjord av Schwartz, Denham, Heh, Wapner och Shubrook (2010) visade att barn och 

ungdomar känner sig särbehandlade i skolan på grund av dess diabetes. En del menar att de 

inte har möjlighet att sköta sin diabetes på skolan, att det inte finns tid eller möjlighet till att 

gå till en toalett. Barnen upplevde att lärarna trodde att de använde sin diabetes för att komma 

från klassrummet en stund. Studien visader också att skolpersonal känner sig obekväma att 

arbeta med barn som har diabetes, men de tycker trots det att de stöttade barnen på ett bra sätt 

att ta hand om sin sjukdom. 

 

Thorstensson, Fröden, Vikström och Andersson (2016) beskrev skolsköterskors upplevelser 

av att ta hand om barn med typ 1-diabetes i skolmiljön. Enligt skolsköterskor hade de en 

viktig uppgift i att skapa ett nätverk kring barnen, som innefattade berörd personal på skolan 

som ansvariga lärare, kökspersonal, och inte minst föräldrarna, för att de skulle kunna känna 

trygghet medan barnen var på skolan. Ett stort ansvar vilade på skolsköterskors axlar gällande 

kunskap om sjukdomen och att skapa en säkerhet kring barnen och de upplevde att de i sin 

roll inte kunde leva upp till lärares, annan personal och föräldrarnas förväntningar av vad de 

skulle vara för barnet. Skolsköterskorna beskrev att föräldrarna hade en mycket viktig roll, 

eftersom att de kände barnets behov bäst. 

 

Kenny och Corkin (2013) menade att ett stort ansvar ligger på sjuksköterskor som vårdar ett 

barn med typ 1-diabetes. Det är viktigt att tala på ett sätt så att familjen förstår informationen 

om sjukdomen och därefter kunna fatta avgörande beslut för fortsatt personcentrerad 

behandling. Pennafort, Silvia och Queiroz (2014) beskrev att vårdpersonal ansåg det viktigt 

att finnas där i början, som ett stöd och någon som kunde svara på alla de frågor som barnet 

och familjen hade. De menade dock att ett multiprofessionellt samarbete som bestod av både 

sjuksköterskor, läkare, dietister och psykologer var det viktigaste för att ett barn och dess 

familj skulle kunna få bästa möjliga stöd och hjälp i den nya sjukdomen. 

 

Att vara förälder är ingen lätt uppgift. Under barnets uppväxt möter föräldrarna många 

utmaningar och svårigheter. I och i en studie gjord av Bloomfield et al. (2005) beskrev 

föräldrar till friska barn att föräldraskapet innebar att möta och leva upp till många 



4 
 

förväntningar, både från dem själva och från människor runt omkring. Trots att de gjorde sitt 

bästa upplevde de känslor av misslyckande och skuld när de inte varit en “nog bra förälder” i 

något sammanhang. Föräldrarna beskrev också att de jämförde sig med andra föräldrar och 

att de ofta glömde att ta hand om sig själva, eftersom att omsorgen kring barnen tog all deras 

tid. Alla föräldrar ansåg att “glada barn” var en mycket viktig ingrediens i ett lyckat 

föräldraskap och något alla ville uppnå. Detta var, som tidigare nämnt, en studie gjord med 

föräldrar till friska barn. Led barnet av sjukdom, vilade ett ännu större och mer utmanande 

ansvar på föräldrarnas axlar gällande att ge barnet den omvårdnad och trygghet som det 

behövdes (Ibid.). Enligt Hafetz och Miller (2010) har det visat sig att föräldrar till kroniskt 

sjuka barn ständigt kände ett behov av att kontrollera barnet och dess behandling och de 

upplevde en svår balansgång mellan det och att ge barnet utrymme till att hantera sjukdomen 

och behandlingen mer och mer på egen hand. 

 

Som nämnt ovan finns tidigare forskning som belyser barnets egen upplevelse av att leva med 

diabetes. Det är även viktigt att ta hänsyn till föräldrarnas perspektiv av detta. Då typ 1-

diabetes är en kronisk sjukdom bär föräldrarna ett stort ansvar eftersom att de först måste 

hjälpa barnet att ta hand om allt som har med sjukdomen att göra, för att sedan vägleda hen 

att hantera sjukdomen själv resten av livet. 

 

Med den här studien vill författarna hitta kunskap som är viktig för sjuksköterskor att ta del 

av. Idag råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige och på grund av detta 

finns det stor chans att allmänutbildade sjuksköterskor kommer att möta denna patientgrupp 

och deras föräldrar i den verksamhet de arbetar. Att förstå hur föräldrar upplever detta tror 

författarna är viktigt, då ett barn som får diabetes påverkar hela familjens livssituation. 

Genom denna kunskap kan sjuksköterskor vara förberedda på hur man kan känna som 

förälder i dessa situationer och få en grund att stå på gällande bemötande, tröst, vägledning 

och information. 

  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett 

barn med typ 1-diabetes. 
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Metod 

  

Denna studie är en litteraturstudie med kvalitativ forskningsmetod, vilket enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 52) i många fall används när fokus är att beskriva och försöka 

fördjupa förståelsen för människors upplevelser. Även Holloway och Wheeler (2010, s. 3) 

bekräftar att den kvalitativa forskningsmetoden är användbar då syftet är att undersöka 

människors upplevelser, känslor och livsvärld. 

  

Litteratursökning 

  

När syftet var formulerat gjordes först en pilotsökning i databasen CINAHL, detta för att 

enligt Willman et al. (2011, s. 61) få en försäkran om att det fanns vetenskapliga artiklar 

inom ämnet. Sedan användes databasen Svensk MeSH för att ta fram rätt medicinska termer 

att basera sökningen på, vilket rekommenderas enligt Backman (2008, s. 176). 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL samt PubMed. Willman et al. 

(2011, s. 81) skriver att CINAHL är mer inriktad mot omvårdnadsvetenskapliga artiklar än 

andra databaser och av den anledningen valde författarna att göra den första sökningen där. 

Enligt Willman et al. (2011, s. 69-70) bör forskarna ta hjälp av respektive databas 

ämnesordlista, så kallad “thesaurus”, när en litteraturstudie genomförs för att veta att 

sökorden som används är korrekta. Då författarna valde att först söka artiklar i databasen 

CINAHL användes sidans thesaurus “Cinahl Headings”. På alla sökord användes även valet 

“Explode” som innebär att sökningen inte bara matchar på det exakta sökordet utan även 

artiklar som kan kopplas till ämnet. Sökorden kombinerades sedan med hjälp av de booleska 

sökoperatorerna OR och AND för att ytterligare ringa in sökningen mot artiklar som mötte 

studiens syfte och på så sätt göra sökningen mer effektiv (jmf Willman et al., 2011, s. 72; 

Backman, 2008, s.173). Sökorden i databasen CINAHL var “diabetes mellitus type 1”, 

“child”, “adolescence” och “parent OR parental attitudes”. Följande sökning gjordes i 

databasen PubMed med sökorden “diabetes mellitus type 1”, “child”, “adolescent”, “parent”, 

“parenting”, “lived experiences”, “parents experience” och “qualitative study”. Anledningen 

till sökorden varierade mellan databaserna var att CINAHL genererade så pass mycket 

material att författarna valde att använda PubMed som ett komplement för att se om några 

andra vinklar av ämnet kunde finnas bland studierna mer än att hitta liknande material. 

Inklusionskriterierna var föräldrar till barn under 18 år med typ 1-diabetes, att artiklarna 

skulle vara kvalitativa studier skrivna på engelska och att de skulle vara peer-reviewed. 
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Sökningen begränsades även med artiklar publicerade mellan årtalen 2004-2016 för att basera 

analysen på så uppdaterade vetenskapliga studier som möjligt. Artiklar exkluderades om 

barnet även var drabbat av annan sjukdom än diabetes, då författarnas förförståelse var att det 

kunde medföra ytterligare svårigheter för föräldrarna. Sökningen resulterade i 285 artiklar i 

CINAHL, respektive 22 artiklar i PubMed, där titeln lästes igenom noggrant. De artiklar där 

titeln inte hade något med syftet av denna studie att göra exkluderades. På kvarvarande 

artiklar lästes abstraktet igenom och därefter återstod 57 artiklar som lästes i sin helhet, varav 

13 svarade mot studiens syfte och togs ut för kvalitetsgranskning. De systematiska 

litteratursökningarna redovisas i sin helhet i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning.     

     CINAHL 2016-09-

12 

   Begränsningar: Publicerade år 2004-2016, engelska, peer-reviewed   

          
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

     

1 CH diabetes mellitus type 1 7, 530  

2 CH child 190, 900   

3 CH adolescence 157, 530  

4 CH parents OR parental attitudes 31, 371   

5 
 

S2 OR S3 280, 711  

6   S1 AND S5 2, 969   

7   S4 AND S6 285 11 

     
PubMed 2016-09-

12 

   

Begränsningar: Publicerade år 2004-2016, engelska     

     

1 FT diabetes mellitus type 1 26, 899  

2 FT child 650, 137   

3 FT adolescent 668, 521  

4 FT parent 139, 513   

5 FT parenting 13, 903  

6 FT lived experiences 2365   

7 FT parents experience 7808  

8   S2 OR S3 1, 016 217   

9 
 

S4 OR S5 143, 448  

10   S6 OR S7 10, 034   

11   S1 AND S8 AND S9 AND S10 71   
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Tabell 1. Forts. Översikt av systematisk litteratursökning.   

          
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

12 FT qualitative study 101, 382   

13   S11 AND S12 22 2 

     * CH = Cinahl headings i databasen CINAHL, FT = Fritext 

   

Kvalitetsgranskning av artiklar 

  

De 13 artiklar som valdes ut till analys kvalitetsgranskades enskilt med hjälp av en 

granskningsmall för kvalitativa studier enligt Willman et al. (2011, s. 175). En artikel var av 

mixad kvalitativ-kvantitativ design, men granskades trots detta med samma mall som de 

övriga på grund av att den kvantitativa delen endast bestod av en enkät som användes för att 

utforma frågor till intervjuerna. Hela resultatet var däremot av kvalitativ design. Frågor 

angående exempelvis hur välbeskrivet urvalsförfarandet var besvarades med “ja”, “nej” eller 

“vet ej”. Dessa svar tilldelades sedan poäng för att enkelt kunna beräkna kvalitetsgraden. 

Författarna tilldelade 1 poäng till svar “ja” och 0 poäng till “nej” samt “vet ej”. När totalt 

antal poäng beräknats från respektive artikel omvandlades poängen till procent baserat på 

antal positiva svar, då det enligt Willman et al. (2011, s. 108) gör det lättare att jämföra olika 

studier. Med hjälp av detta kunde studierna delas in i låg (60-69%), medel (70-79%) och hög 

(80-100%) kvalitet (Willman et al., 2011, s. 96). 

 

Då inte alla artiklar kunnat svara på alla frågor i granskningsprotokollet modifierades det för 

att lämpa sig för den aktuella granskningen (Willman et al., 2011, s. 108). Modifieringen 

skedde genom att inte räkna med alla frågor som berörde giltighet, där datamättnad och 

analysmättnad inte framkommit samt kommunicerbarhet, där de endast i en av tretton studier 

redovisat resultatet i förhållande till teoretisk referensram och genererat teori. I övrigt kunde 

alla frågor i protokollet användas och i de flesta studier besvarades alla svar med “ja”, vilket 

ledde till att de beräknades till hög eller medel kvalitet. Anledningen till att en del fick 

medelkvalitet berodde på mindre brister i urvalsförfarandet samt att kontexten inte 

presenterats ordentligt. För att säkra att kvaliteten på studierna beräknats på ett korrekt sätt 

utfördes de först enskilt av varje författare och diskuterades sedan gemensamt. Detta gav 

granskningen större tyngd, enligt Willman et al. (2011, s. 93). Om tvivel uppkom 
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diskuterades frågan tills ett gemensamt svar genererades. En översikt av inkluderade artiklar 

samt kvalitet visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt samt kvalitet av artiklar ingående i analysen. (n=13) 
  

Författare, år, 

land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Metod/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

      
Ayala, Howe, 

Dumser, Buzby 

& Murphy, 

2014, USA 

Mixad 

kvalitativ-

kvantitativ                                   

63 st 

föräldrar 

Fokusgrupper, enkät, och 

djup-intervju /  

Kvalitativ innehållsanalys 

Ett partnerskap med 

vårdgivaren hjälpte 

föräldrar att leva gott 

trots barnets diabetes. 

Partnerskapet höjdes när 

vårdgivare visade 

förståelse, empati och 

kunde ta kontroll när det 

behövdes. 

Hög 

Boogerd, Maas-

van Schaaijk, 

Noordam, Marks 

& Verhaak, 

2015, 

Nederländerna 

Kvalitativ Föräldrar till 

34 st barn 

med 

diabetes 

Fokusgrupps-intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

Föräldrar menade att 

diabetes påverkade livet 

avsevärt. Det var olika 

ifall de upplevde stöd 

från skolan eller inte, 

men majoriteten 

upplevde ett bristande 

stöd från deras egna 

sociala nätverk. De fann 

trygghet i att kunna nå 

diabetesteamet dygnet 

runt.  

Hög 

Bowes, Lowes, 

Warner & 

Gregory, 2009, 

Storbritannien 

Kvalitativ 17 st 

föräldrar 

Individuella intervjuer, samt 

två stycken i par/ Kvalitativ 

innehållsanalys  

Föräldrar hade anpassat 

sig till att hantera 

diabetes, men de flesta 

hade, efter 7-10 år, inte 

accepterat diagnosen. 

Många kände stor sorg, 

ilska och skuld.   

Hög 

Dashiff, Riley, 

Abdullatif & 

Moreland, 2011, 

USA 

Kvalitativ Föräldrar till 

23 st barn 

med 

diabetes 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

För föräldrarna innebar 

tonåringarnas 

självständighet gällande 

att hantera diabetesen en 

oro, frustration och kamp. 

De stöttade tonåringarna 

genom påminnelser, att 

uppmärksamma positiva 

aspekter och ge mer frihet 

kring hanteringen av 

sjukdomen. De hämmade 

tonåringarna genom att 

kontrollera dem, döma 

dem vid misstag, tjata 

och vara för emotionella.  

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt samt kvalitet av artiklar ingående i analysen. (n=13) 
  

Författare, år, 

land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Metod/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Lowes, Lyne & 

Gregory, 2004, 

Wales 

Kvalitativ 38 st 

föräldrar 

Intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Tydlig information under 

den första tiden var viktig 

för alla föräldrarna. Vissa 

tyckte att det kändes svårt 

att komma hem och 

hantera situationen 

hemifrån, medan många 

tyckte att det var skönt att 

slippa en lång 

sjukhusvistelse. 

Hemvistelsen gjorde att 

de lättare kunde anpassa 

sjukdomen till sitt 

vardagsliv. Flera 

uttryckte oro över 

hypoglykemi och brist på 

spontanitet. De ville inte 

att barnet skulle känna 

sig annorlunda.  

Hög 

Lowes, Gregory 

& Lyne, 2005,  

Wales 

Kvalitativ 38 st 

föräldrar 

Intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys 

Föräldrar upplevde att 

diagnosen kom oväntat 

och att allt gick fort, 

vilket gjorde att de inte 

kunde förbereda sig på att 

hantera situationen. Livet 

förändrades och de fick 

anpassa sig till det nya, 

vilket är en dynamisk 

process.  

Hög 

Marshall, Carter, 

Rose & 

Brotherton, 

2008, 

Storbritannien 

Kvalitativ 11 st 

föräldrar 

Intervjuer/ Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Föräldrarna beskrev en 

svår balans mellan att 

vara intresserad och att ta 

kontroll över egenvården 

hos barnet. De kände ett 

behov av att "kolla läget" 

samt beskrev känsla av 

förlust av ett friskt barn, 

egen frihet och 

självförtroende. 

Hög 

Paterson & 

Brewer, 2009, 

Canada 

Kvalitativ 9 st föräldrar Intervjuer/ Konstant 

jämförande analys 

Föräldrarna uttryckte att 

områden de behövde 

socialt stöd inom var att 

hantera konflikter mellan 

dem och tonåringen, samt 

föräldrarna emellan, att 

släppa taget och låta 

tonåringen hantera beslut 

kring sin diabetes mer på 

egen hand. De uttryckte 

även brist på information 

i hur man hanterar 

diabetes hos en tonåring.   

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt samt kvalitet av artiklar ingående i analysen. (n=13) 
  

Författare, år, 

land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Metod/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Quirk, Blake, 

Dee & 

Glazebrook, 

2004, 

Storbritannien 

Kvalitativ 20 st 

föräldrar 

Semistruktureradeintervjuer)/ 

Tematisk analys 

Föräldrarna uttryckte en 

kamp för att kontrollera 

lågt blodsocker, 

konflikten mellan 

spontana fysiska 

aktiviteter och planerade. 

De var överens om att 

fysisk aktivitet var 

positivt för deras barn 

med diabetes, men att det 

innebar många 

svårigheter också.   

Hög 

Smaldone & 

Ritholz, 2011, 

USA 

Kvalitativ 14 st 

föräldrar 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Föräldrar upplevde att 

diagnosen försenats, då 

barnläkaren förminskat 

deras oro. De kände sig 

även isolerade till följd 

av sjukdomen och 

omgivningens oförståelse 

kring att ta hand om ett 

barn med diabetes. 

Föräldrar hade lättare att 

anpassa sig till 

situationen när de delade 

på ansvaret. 

Medel 

Sparud-Lundin, 

Hallström & 

Erlandsson, 

2013, Sverige 

Kvalitativ 36 st 

föräldrar 

Intervjuer/ Konstant 

jämförande analys 

Mammor och pappor 

upplevde vardagen lite 

olika. Pappor beskrev 

inskränkt frihet i 

vardagligt liv och att de 

inte hölls lika delaktiga 

eftersom mamman tog 

kontroll. Mammor 

betonade ansvar, skuld, 

oro och förlorad kontroll.  

Hög 

Sullivan-Bolyai, 

Knafl, 

Tamborlane & 

Gray, 2004, 

USA 

Kvalitativ 21 st 

föräldrar 

Intervjuer/ Innehållsanalys Föräldrar var bekväma att 

hantera en insulinpump 

10 dagar till 2-3 månader 

efter uppstart. De beskrev 

positiva faktorer som mer 

flexibla måltider, bättre 

glukoskontroll och 

enklare 

sjukdomshantering. De 

betonade även vikten av 

att få öva på hanteringen 

för att känna sig tryggare. 

 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt samt kvalitet av artiklar ingående i analysen. (n=13) 
  

Författare, år, 

land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 

Metod/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Wennick, 

Lundqvist & 

Hallström, 2009, 

Sverige 

Kvalitativ 20 st 

föräldrar, 11 

st barn med 

diabetes, 4 

st syskon 

Intervjuer/ latent kvalitativ 

innehållsanalys 

Diabetessjukdomen 

beskrivs som djupt rotad i 

vardagslivet och 

påverkade 

familjemedelemmarna på 

olika sätt. Föräldrarna 

beskriver oförståelse 

kring det oberäkneliga 

blodsockret, ambivalent 

föräldraskap med ökat 

ansvar, stressfull 

dagsplanering och rädsla 

att förlora kontrollen.  

 

Hög 

       

 Analys 

 

Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, beskrivet av 

Graneheim och Lundman (2004). Denna analysmetod valdes då författarna ville återberätta 

deltagarnas beskrivna upplevelser utan att blanda in egna tolkningar i analysen. Däremot 

menar Graneheim och Lundman (2004) att även manifest ansats innehåller tolkningar, men 

de varierar i djup och nivå av abstraktion jämfört med latent ansats.  

 

Till en början lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att författarna skulle få en känsla 

för helheten. Sedan identifierades och extraherades 572 textenheter som svarade på studiens 

syfte. Dessa märktes med en kod för att göra det möjligt att hitta igen dem i primärkällan vid 

behov. Koderna bestod av siffror som visade på vald artikel och textenhet (1:1 = artikel 1, 

textenhet 1). De uttagna textenheterna översattes sedan till svenska och kondenserades, vilket 

betyder att textenheterna förkortades vid behov, men kärnan och kvaliteten i texten förblev 

densamma (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Nästa steg enligt Graneheim och Lundman (2004), var abstraktion som innefattade att 

författarna delade in textenheterna i koder och kategorier i olika nivåer. Dessa nya koder 

bestod av ett eller några ord som beskrev betydelsen av textenheten och när de skapades 

beaktades hela kontexten kring textenheten i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

När detta var gjort kunde författarna se likheter och skillnader i materialet och utifrån det 
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skapa kategorier. Analysen utfördes i flera små steg innan den slutligen mynnade ut i 5 

kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att alla kategorier måste vara 

exklusiva, vilket innebär att inga data ska uteslutas för att det inte finns en passande kategori, 

samt att inget material varken ska falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en. 

  

Resultat 

  

Analysen resulterade i fem kategorier, som redovisas i tabell 3. 

  

Tabell 3. Översikt över kategorier (n = 5)     

          

Kategorier       

          

Diagnosen innebar ett omkullkastat liv 

  Stöd och kunskap var nödvändigt för att hantera 

situationen     

Sjukdomen innebar förlust av frihet och spontanitet 

  Föräldrar upplevde och hanterade situationen på olika sätt     

Att till slut behöva släppa behovet av kontroll 

            

      

 Diagnosen innebar ett omkullkastat liv 

  

Enligt Lowes, Lyne och Gregory (2004) beskrev föräldrar att innan barnet blev diagnosticerat 

med typ 1-diabetes ville de ofta hitta en förklaring till varför barnet uppvisade symtom. 

Vanliga infektioner som exempelvis urinvägsinfektion, var en återkommande förklaring. 

Studier (Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes et al., 2004) visade att det kunde ta lång tid 

innan de uppsökte läkare, ibland upp till flera veckor. Ju mer symtom barnet visade, desto 

mer ökade föräldrarnas rädsla att barnet skulle vara allvarligt sjukt. Föräldrar misstänkte dock 

att det var diabetes barnet led av, men var rädd för allt negativt som skulle följa med 

sjukdomen och valde då att skjuta upp läkarbesöket. Smaldone och Ritholz (2011) menade att 

innan diagnosticering kunde föräldrar dessutom uppleva att vårdpersonalen inte tog dem på 

allvar.  
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När barnet väl diagnosticeras med diabetes gick det ofta väldigt fort och föräldrarna blev 

chockade och kände sig dåligt förberedda. De beskrev det snabba initiala skedet som en berg-

och-dalbana. Att sjukvården arbetade snabbt tyckte många var tecken på god service, medan 

andra upplevde att det ökade deras rädsla och bidrog till att de förlorade kontroll (Lowes et 

al., 2005; Lowes et al., 2004). 

 

I couldn’t believe the urgency...I couldn’t understand why the prognosis (sic) was so rushed, 

and why she had to become an insulin diabetic that night. Why couldn’t it wait a week? 

(Lowes et al., 2005, s. 256). 

  

Enligt Lowes et al. (2005) försökte föräldrar få perspektiv på diagnosen genom att 

rationalisera den och fastställa dess positiva och negativa sidor. Initialt låg deras fokus på 

barnets omedelbara behov och det praktiska kring det. Ayala, Howe, Dumser, Buzby och 

Murphy (2014) och Lowes et al. (2004) menade att föräldrar beskrev den första tiden kring 

diagnosen som en dimma och de kände sig inkastade i en situation de aldrig varit med om 

förut och varken hade erfarenhet eller kunskap om. Studier (Ayala, et al., 2014; Boogerd, 

Schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak, 2015; Lowes et al., 2005) visade att allt detta 

resulterade i att föräldrar till en början upplevde att de inte kunde hantera sjukdomen och att 

informationen som gavs i början kunde vara svår att förstå och ta till sig. Enligt Lowes et al. 

(2004) samt Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2009) beskrev föräldrar att de hade 

hoppats att diagnosen var ett missförstånd som skulle vara övergående. De förväntade sig att 

barnet skulle bli inlagt, även om många helst ville hem och klara av situationen själva. Enligt 

Lowes et al. (2005) sågs diagnosen som skrämmande och det var svårt att ta in allvaret med 

sjukdomen, även om föräldrar upplevde att det kunde varit värre. Lowes et al. (2004) beskrev 

att trots att de var överrumplade över diagnosen kunde föräldrar uppleva lättnad. När de fått 

en förklaring till symtomen kunde de sluta älta och istället fokusera på framtiden. 

 

Studier (Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2004; Smaldone & Ritholz, 2011) visade att en 

gemensam insikt var att föräldrar hade lättare att anpassa sig till diagnosen än att acceptera 

den. Vad som försvårade acceptansen kunde dels bero på att de inte såg sitt barn som sjukt, 

men även att vetskapen om konsekvenserna vid dålig diabeteskontroll skapade stress och oro 

(Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2004). Föräldrarna menade dock att sjukvården var till stor 

hjälp i denna process (Smaldone & Ritholz, 2011). 
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Andra studier (Ayala et al., 2014; Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2009; Dashiff et al., 

2011; Lowes et al., 2005; Sparud-Lundin et al., 2013) påvisade att skuld var en vanlig känsla 

och föräldrar kunde anklaga sig själva för att barnet fått diabetes. 

 

I said to [husband] I wish I breastfed [son] for longer… I think you’re trying to find answers. 

You look back and think… have I fed him right… and it’s so stupid because you know, from 

what they’ve told you, that it’s got nothing to do with that. (Lowes et al., 2005, s. 258) 

  

Studier (Ayala et al., 2014; Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2005) beskrev att föräldrar 

kopplade sjukhusvistelse med intensiva känslor som sorg, oro och rädsla. En del kunde även 

uppleva ilska, både över diagnosen men även gentemot vårdpersonalen (Ayala et al., 2014; 

Bowes et al., 2009). 

 

I was not the nicest person… I was angry, really angry. And I never made them feel 

comfortable either, I’d have to say. I would have to say that. I was not open-armed like...you 

know, I felt like an enemy had knocked on my door with a big suitcase and planted it down 

and said, “here are the ripple effects and deal with it.” And that’s how I dealt with it… In the 

beginning I was not nice. (Ayala et al., 2014, s. 1247). 

  

Studier (Ayala et al., 2014; Boogerd et al., 2015; Sullivan-Bolyai et al., 2004; Lowes et al., 

2004; Quirk, Blake, Dee & Glazebrook, 2014; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009) 

beskrev en konstant känsla av oro hos föräldrar för hur de skulle hantera vardagen. Framför 

allt var de oroliga för hypoglykemi och dessa känslor gjorde att många föräldrar hade svårt 

att sova. De var tvungna att stiga upp och kontrollera blodsockret flera gånger under natten. 

Enligt Wennick et al. (2009) var detta något som kunde förvärras under puberteten, eftersom 

hormonförändringar orsakade stora svängningar i blodsockret. 

 

Studier (Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2005; Lowes et al., 2004) visade att alla föräldrar 

förstod sambandet och riskerna mellan dålig blodsockerkontroll och framtida komplikationer 

och detta var för många föräldrar den största oron, även om de inte tänkte på det konstant. 

Ayala et al. (2014) och Bowes et al. (2009) menade att vissa föräldrar inte ville skrämma upp 

barnet med prat om komplikationer, medan andra ville ha en ärlig kommunikation. 

Föräldrar upplevde det upprörande, smärtsamt och nervöst att se på eller ge injektioner 

(Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2004 & Marshall et al., 2009). Vidare upplevde de det som 

positivt när barnet fick en insulinpump. Livet kändes lättare och barnet kunde ofta bli mer 
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självständig i sin sjukdom, vilket enligt Sparud-Lundin et al. (2013) ledde till att föräldrarna 

kunde ge mer tid till syskon. De uttryckte dock rädsla för att barnet skulle bli stigmatiserat 

och retat på grund av insulinpumpen eller att andra barn skulle trycka på knappar på den.  

 

The realization that instead of having to eat our ice cream on the 4th of July at 8 pm because 

of his diabetes, we could all go as a family and watch the fireworks and eat ice cream cones 

together at 9.30 pm like everyone else! (Sullivan-Bolyai et al., 2004, s. 320) 

  

Stöd och kunskap var nödvändigt för att hantera situationen 

  

Föräldrarna belyste att människor runt omkring hade bristande kunskap om sjukdomen och 

de menade att okunskapen begränsade människors möjlighet till att kunna ge föräldrarna ett 

bra stöd, vilket de saknade (Boogerd et al., 2015; Smaldone & Ritholz, 2011; Wennick et al., 

2009). Stödgrupper var något många föräldrar upplevde som positivt och värdefullt, då de 

kunde prata med människor i samma situation som de själva, dela erfarenheter och tips 

(Boogerd et al., 2015; Bowes et al., 2009; Paterson & Brewer, 2009; Smaldone & Ritholz, 

2011). Vissa kunde uppleva det svårt att veta hur mycket de skulle dela och valde hellre att 

inte vara med i någon stödgrupp, då de inte tyckte att det gav dem något (Ayala et al., 2014; 

Bowes et al., 2009; Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Studier (Ayala et al., 2014; Boogerd et al., 2015; Lowes et al., 2004; Paterson & Brewer, 

2009) visade att det blev viktigt för föräldrarna att söka kunskap, på internet eller i samtal 

med vårdpersonal, då de kände sig osäkra eller inte visste tillräckligt mycket om sjukdomen. 

Enligt Smaldone och Ritholz (2011) erkände föräldrar att de aldrig skulle bli fullärda i ämnet 

eftersom att varje barn med diabetes är unikt. Föräldrarna menade att även om de kände 

trygghet när kunskapen ökade fortsatte de uppleva minskat självförtroende eftersom att de 

inte hade möjlighet att skydda barnet (Lowes et al., 2005). 

 

Enligt Ayala et al. (2014) var en tydlig, empatisk och personcentrerad vård föräldrarnas 

önskan. Många beskrev det som väldigt värdefullt och tryggt att ha tillgång till 

diabetesteamet dygnet runt (Boogerd et al., 2015; Lowes et al., 2004; Smaldone & Ritholz, 

2011; Wennick et al., 2009). Paterson och Brewer (2009) menade att föräldrar upplevde det 

viktigt med bekräftelse och uppmuntran från vården. Studier (Ayala et al., 2014; Boogerd et 

al., 2015; Smaldone & Ritholz, 2011) visade att de även ville etablera en god relation med 
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vårdgivaren som kunde innefatta emotionellt stöd, där det fanns utrymme för föräldrarna att 

prata om sina känslor. Vissa upplevde att vården lyckats med det emotionella stödet, medan 

andra tyckte motsatsen (Bowes et al., 2009; Paterson & Brewer, 2009). 

 

I think that emotional support should be offered throughout. I think it isn’t offered 

because we [parents] are perceived as coping. (Bowes et al., 2009, s. 996). 

  

Sjukdomen innebar förlust av frihet och spontanitet 

  

Sjukdomen hade en djup påverkan i föräldrarnas liv och ledde till att stora delar av vardagen 

fick omvärderas (Boogerd et al., 2015; Sparud-Lundin et al., 2013; Lowes et al., 2005). 

Enligt Boogerd et al. (2015) kunde de inte vara lika spontana som förr, vilket beskrevs som 

jobbigt då det begränsade sociala aktiviteter och arbetet. Enligt Lowes et al., (2004) innebar 

matsituationerna stora förändringar och detta upplevdes som en börda av vissa, medan andra 

inte såg det som ett problem förutom att de förlorat spontaniteten kring det. När barnet fick 

insulinpump upplevde föräldrar större flexibilitet gällande tider och mat och de kände sig 

lugnare i behovet att kontrollera blodsockret (Sullivan-Bolyai, Knafl, Tamborlane & Grey, 

2004).  

 

Studier (Lowes et al., 2005; Lowes et al., 2004; Marshall et al., 2009) belyste att föräldrar 

upplevde sjukdomen som en förlust gällande frihet, självständighet, självförtroende, barnets 

hälsa och förändrade rutiner. 

 

It doesn’t fit into our lives because we’re people who would have just...got up this morning 

and said ‘Oh let’s go so and so’, and just gone. Without thinking about anything...but now 

you’ve always got to think, ‘Oh, have we got this? Have I got that?’ (Lowes et al., 2005, s. 

256) 

  

Föräldrar ansåg att det var viktigt med sociala vanor som gav mening, för att ta tillbaka 

kontrollen över deras liv (Sparud-Lundin et al., 2013). Enligt Lowes et al. (2005) kunde 

föräldrar uppleva nedsatt minne och koncentration till följd av situationen. Studier (Lowes et 

al., 2004; Sparud-Lundin et al., 2013) visade att stor del av tiden bestod av att planera och 

förbereda, vilket kunde kännas jobbigt. En särskild utmaning blev det, enligt Bowes et al. 

(2009) när rutiner stördes. 
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Föräldrar upplevde ovissheten kring sjukdomen som svår att hantera och det ledde till 

svårigheter att ge barnet samma frihet som förr (Marshall et al., 2009; Lowes et al., 2004; 

Quirk et al., 2014). Enligt Quirk et al. (2014) låg oförutsägbara situationer ofta i barnets 

spontana lek men även i strukturerad fysisk aktivitet, vilket gjorde det svårt för föräldrar att 

hitta lämpliga aktiviteter för barnen. Föräldrar var överens om att fysisk aktivitet var en viktig 

del i barnets hälsa och välmående, men trots det erkände vissa att de skulle vilja att barnet 

undvek det på grund av svårigheterna med blodsockret. 

 

They do say when you exercise then you get better blood sugars, but I don’t know, it just 

makes it more uncontrollable in some ways!” (Quirk et al., 2014, s. 7). 

  

Efter en tid accepterade de att de nya rutinerna var en del av deras liv och de beskrev att livet 

inte längre stannade upp på grund av sjukdomen (Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2005; 

Lowes et al., 2004). När föräldrar blev mer erfarna upplevde de mindre negativa känslor och 

okända situationer uppkom mer sällan, vilket ledde till att de vågade ge barnet mer frihet 

(Boogerd et al., 2015; Sullivan-Bolyai et al., 2004). 

  

Föräldrar upplevde och hanterade situationen på olika sätt 

  

Föräldrar belyste att det fanns skillnader mellan mammor och pappor gällande känslor och 

sätt att hantera situationen (Bowes et al., 2009; Smaldone & Ritholz, 2011; Sparud-Lundin et 

al., 2013; Sullivan-Bolyai et al., 2004). Det visade sig att mammor hade lättare att tala 

detaljerat kring upplevelser och känslor än pappor. Då många pappor upplevde det svårt att 

tala om sina känslor, blev konsekvenserna ofta att de var tysta (Bowes et al., 2009) Sparud-

Lundin et al. (2013) beskrev att mammor generellt hade ett större behov av att prata med sin 

partner än vad pappor hade. Mammor kände skuld och sorg, medan pappor istället betonade 

den förlorade friheten diagnosen inneburit för dem. Bowes et al. (2009) menade att mammor 

hade allmänt högre krav på sig själva än pappor. Allt detta, tillsammans med krossat 

självförtroende, ledde i vissa fall till depression hos mammor. 

 

Enligt Sparud-Lundin et al. (2013) upplevde skilda föräldrar med delad vårdnad att de delade 

mer jämlikt på ansvaret än vad sammanboende par gjorde. Vidare menade de att hos 

sammanboende föräldrar låg det övervägande ansvaret på mamman. Detta kunde upplevas 

överväldigande, men var något mammor menade att de valt själva för att de hade ett stort 
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kontrollbehov. Majoriteten av pappor erkände att de tog mindre ansvar än mamman, men 

menade att hon ville ha det så. 

 

I should say that she [the mother] has done the most of the work but it is primarily because 

she herself shouldered the responsibility, not letting me in. That’s why, really. // It is easier 

now. In the beginning there was no chance I would have… And she has taken care of it, and 

does such a great job… so I trust her onehundred percent so then I suppose I have to accept 

that… she wants to be in control of everything. (Sparud-Lundin et al., 2013, s. 263). 

  

Enligt Sullivan-Bolyai et al. (2004) hände det att pappors engagemang ökade när barnet fick 

en insulinpump. Mammor trodde att detta berodde på den mekaniska biten och att de såg det 

som en “manlig grej”, vilket vissa pappor bekräftade. Enligt Sparud-Lundin et al. (2013) 

litade pappor på mammors förmåga att hantera situationen, men inte tvärtom. Mammor 

upplevde stödgrupper som mer hjälpsamma än pappor, som beskrev att de mest följde med 

för att stötta sin fru (Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Enligt Bowes et al. (2009) kunde sjukdomen slita på relationen mellan föräldrarna. Konflikter 

kunde uppstå när de inte var överens och i en del fall hade det bidragit till att föräldrar 

separerat. Andra studier (Sparud-Lundin et al., 2013; Wennick et al., 2009; Smaldone & 

Ritholz, 2011) visade att trots föräldrars olika sätt att hantera sjukdomen kunde de se sig som 

ett team och kände sig styrkta av att tackla sjukdomen tillsammans. De pratade mer med 

varandra och på så sätt kunde de dra slutsatser och tillsammans öka sin kunskap. 

 

We’ve shared everything right from the beginning… It’s nice to have someone else to bounce 

this off of. I’m like… he’s been high here, here, here, and here. What do you think? And we 

figured it out. (Smaldone & Ritholz, 2011, s. 90) 

  

Att till slut behöva släppa behovet av kontroll 

  

Studier (Dashiff et al., 2011; Lowes et al., 2004; Marshall et al., 2009; Sparud-Lundin et al., 

2013; Wennick et al., 2009) visade att föräldrar var eniga i att de kände ett konstant behov av 

kontroll och vanligast var detta hos mammor. Föräldrar beskrev att barnet ständigt upptog 

deras tankar och att det var svårt att “stänga av”. 
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And it’s the same whenever we drive somewhere… Well, children fall asleep in the car. Then 

you have to be extra vigilant and ask her- how are you? If she doesn’t reply we have to stop 

and check on her (Sparud-Lundin et al., 2013, s. 258) 

  

Föräldrar ansåg att balansen mellan att vara intresserad och att kontrollera var svår (Marshall 

et al., 2009). Dashiff et al. (2011) fann att då föräldrarna tjatade på barnet att kontrollera 

blodsockret påverkades relationen mellan dem och barnet negativt. 

 

It’s a nagging - it really draws on your relationship with him. We used to be very close. And 

now, ‘Have you checked your blood? Have you checked your blood? Do you realize what can 

happen?’ And we have that conversation every day. (Dashiff, et al., 2011, s. 306) 

  

Diagnosen innebar ett enormt ansvar för föräldrarna och de kallade det ett dygnetrunt-arbete 

(Quirk et al., 2014). Ansvaret gjorde dem ambivalenta inför föräldraskapet eftersom att de 

både ville ha det själv och samtidigt ge det vidare till barnet. Föräldrar oroade sig för 

säkerhetsrisker kring barnet, men ville samtidigt att barnet i så stor utsträckning som möjligt 

skulle leva ett normalt liv och göra samma saker som sina jämnåriga. De upplevde det svårt 

när barnet var borta själv och vid vissa situationer såg föräldrar sin närvaro som nödvändig, 

exempelvis vid fysisk aktivitet (Quirk et al., 2014).  

 

Föräldrar upplevde det svårt att överlämna ansvaret till andra vuxna, exempelvis 

skolpersonal, eftersom att det innebar förlorad kontroll (Quirk et al., 2014; Smaldone & 

Ritholz, 2011). Samarbetet med skolan varierade mellan att vara utmärkt till totalt uteblivet, 

men generellt var föräldrar nöjda (Boogerd et al., 2015; Quirk et al., 2014; Smaldone & 

Ritholz, 2011). Negativa upplevelser gällande samarbetet med skolan var framför allt när 

skolpersonal visat brist på uppmärksamhet och kunskap om diabetes, vilket lett till att 

blodsockret blivit för lågt. Föräldrar menade att bestämdhet från deras egen sida var viktigt 

och de upplevde att de fick påminna skolpersonal om mycket (Quirk et al., 2014). Smaldone 

och Ritholz (2011) belyste att föräldrar var oroliga att skolpersonalen hade en idealiserad bild 

av vad ett barn bör klara av. Föräldrarna var även oroliga att personalen inte förstod de unika 

behoven hos barnet, utan tacklade problemen utifrån en färdig mall. 
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But the thing with diabetes too is...It’s not like you just take your medication. I was 

explaining written down….I don’t know which situations are going to come up. I can’t just 

write everything down that’s going to happen. That’s impossible. (Smaldone & Ritholz, 2011, 

s. 91) 

  

 De flesta föräldrar förstod att tonåringen behövde frihet och självständighet, men upplevde 

svårigheter i balansen mellan det och att trygga deras säkerhet (Ayala et al., 2014; Quirk et 

al., 2014). När barnet blev tonåring ökade de egna kunskaperna om diabeteskontroll och 

deras förmågor gjorde att föräldrarnas involvering ändrade nivå (Boogerd et al., 2015). Den 

drastiska förändringen i föräldraskapet innebar en transition. Att gå från att ha varit den som 

fattat alla beslut till att stå i bakgrunden upplevdes som svårt av föräldrarna (Paterson & 

Brewer, 2009). Enligt Lowes et al. (2005) beskrev de att transitionen orsakade dem oordning 

och smärta, som gjorde dem oroliga, rädda och förvirrade. 

 

Föräldrar beskrev att de försökte stärka tonåringens förmåga att hantera svårigheter, men 

visste även när föräldraskapet inte var stöttande, exempelvis när de tjatat och påmint för 

mycket eller blivit arga. Detta kunde dock vara svårt att ändra på eftersom grunden till det var 

den övergripande rädslan för bestående komplikationer (Dashiff et al., 2011; Paterson & 

Brewer, 2009; Quirk et al. 2014). 

 

Let’s put it this way. We dont’t think his diabetes management is the top thing on his agenda 

right now. He just doesn’t appreciate what this will mean down the road (Paterson & 

Brewer, 2009, s. 181) 

  

När tonåringen visade ansvarsfullhet och kontroll upplevde föräldrarna stolthet, lättnad och 

välbefinnande (Dashiff et al., 2011; Sullivan-Bolyai et al., 2004). Trots det beskrev de att de 

ändå hade svårt att “koppla från” och att de kände besvikelse när tonåringen inte varit ärlig 

med blodsockernivå och behandling (Ayala et al., 2014). Enligt Paterson och Brewer (2009) 

kunde föräldrars uppfattning om när barnet var redo att hantera ansvaret för sjukdomen på 

egen hand skilja sig mot för barnets. Bowes et al. (2009) beskrev att föräldrar upplevde 

förlorad kontroll när barnet övergick till vuxenvård och alla beskrev en sorg över att ha 

lämnat den familjära biten av vården. 

 

It was like having the ‘apron strings’ cut and the safety of everything taken away from 

you (Bowes et al., 2009, s. 996). 
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 Bowes et al. (2009) beskrev att när föräldrar inte ansåg att tonåringen var mogen nog att 

hantera sjukdomen var det svårt att följa med till kliniken men inte vara en del av mötet. 

 

I’m just the taxi driver… I do find it hard that there is no feedback to me afterwards, 

especially with some of the things that we have been dealing with recently, not taking her 

insulin and pretending to take it...she wasn’t mature enough in my opinion (Bowes et al., 

2009, s. 996). 

 

 

Diskussion 

  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 

med typ 1-diabetes. Detta resulterade i kategorierna Diagnosen innebar ett omkullkastat liv, 

stöd och kunskap var nödvändigt för att hantera situationen, sjukdomen innebar förlust av 

frihet och spontanitet, föräldrar upplevde och hanterade situationen på olika sätt samt att till 

slut behöva släppa behovet av kontroll. Genom denna litteraturstudie har vi sett att begreppet 

KASAM, “Känsla av sammanhang”, präglar alla skeden som föräldrar upplever när deras 

barn fått diagnosen typ 1-diabetes. Begreppet innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och Antonovsky (2005, s. 43) menar att ju högre KASAM en människa har, 

desto bättre rustad är denne att hantera olika stressorer i livet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att diagnosen innebar ett omkullkastat liv för föräldrarna. 

Det snabba beskedet upplevdes som en chock och de kände att de kastats in i en situation de 

varken hade kunskap eller erfarenhet om. Från början kunde det vara svårt att ta in all 

information. Detta bekräftades av en studie där Kelo, Eriksson och Eriksson (2013) studerade 

sjuksköterskans roll i undervisning. De menade att föräldrar i det initiala skedet även kunde  

ha svårt att formulera de frågor de funderade på. Enligt Antonovsky (2005, s. 45) står 

begreppet begriplighet för hur väl en människa kan förstå och förklara oförutsägbara 

händelser. Detta kan till stor del handla om den givna informationen, vilket vi som 

sjuksköterskor behöver tänka på och förvissa oss om när vi talar till föräldrar vars barn 

drabbats av kronisk sjukdom. Sjuksköterskor bör ge information på ett tydligt och 

individanpassat sätt och försäkra sig om att föräldrar har tagit in och förstått den.  

George, Vickers, Wilkes & Barton (2006) undersökte tolv föräldrars upplevelse av att arbeta 

samtidigt som de tog hand om ett barn med kronisk sjukdom.  
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De belyste att sorg var en vanlig känsla hos föräldrar till barn som diagnosticeras med 

kronisk sjukdom. De menade att en del föräldrar gick in i förnekelse, hade svårt att lyssna på 

vårdpersonal samt att de ibland till en början kunde skylla på sjukhuset och personalen för att 

de inte ville tro att det var sant. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att föräldrarna, innan diagnosen fastställts, väntat med att 

söka vård för barnets symtom på grund av rädsla eller andra förklaringar som exempelvis 

infektioner. När barnet sedan fått diagnosen beskrev föräldrar känslor av skuld. Maltby, 

Kristjanson och Coleman (2003) menade att skuld var en gemensam känsla även för föräldrar 

vars barn diagnosticerats med astma, där föräldrarna vidare menade att de var oroliga att de 

hade försenat diagnosen och på så sätt förvärrat tillståndet. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrar hade svårt att acceptera diagnosen då de inte 

ville koppla sitt barn till sjukdomen. Ett sjukt barn är alltid en utmaning för föräldrar, men när 

tillståndet dessutom är kroniskt innebär det att det är något de måste leva med hela livet. 

Detta uttryckte George et al. (2006) som en kronisk, genomträngande sorgsenhet som är 

periodisk, konstant och ibland även progressiv.  

  

I litteraturstudiens resultat framkom att stöd och kunskap var nödvändigt för att föräldrar 

skulle klara av att hantera situationen. Föräldrar i litteraturstudiens resultat upplevde 

bristande stöd från sin omgivning och menade att det berodde på människors okunskap om 

sjukdomen. En metasyntes gjord av Coffey (2006) undersökte föräldrars upplevelse av att 

leva med barn med kronisk sjukdom. Denna bekräftade att föräldrar upplevde att de förlorat 

stor del av sitt sociala stöd när deras barn drabbats av sjukdom, då omgivningen var rädda att 

erbjuda hjälp till dem och barnet. Vidare menade Wong och Heriot (2008) att föräldrar till 

barn med cystisk fibros med ett gott socialt stöd gjorde att barnet i sin tur hade lättare att 

anpassa sig till sjukdomen. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att stödgrupper kunde vara till hjälp för föräldrar, då de 

kunde dela erfarenheter och tips med föräldrar i samma situation. Däremot var det inte alltid 

de upplevt stödgrupperna som givande. Hammarberg, Sartore, Cann och Fisher (2014) 

bekräftar att det kan vara viktigt för föräldrar med kroniskt sjuka barn att träffa andra som är i 

samma situation. De kan då känna sig förstådda, accepterade och “normala”. Författarna 

menade vidare att föräldrar inte behöver känna sig dömda i en stödgrupp med människor som 
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delar samma svårigheter som dem själva, vilket kan vara ett skönt avbrott från verkligheten, 

då de ofta upplever att de blir dömda av främlingar. 

 

I litteraturstudien framkom att föräldrar ansåg det viktigt att söka kunskap, från vårdpersonal 

och Internet. En studie, där Starke och Möller (2002) undersökte behovet hos föräldrar om 

deras barns medicinska diagnos, beskrev att föräldrar inte  bara sökte information för eget 

intresse utan även för att de upplevde en stress i att inte kunna svara på omgivningens frågor 

om sjukdomen. Diamantopoulo (2009) undersökte hur kunskap om deras barns diagnos 

kunde hjälpa föräldrar i hanteringen av sjukdomen. Där framgick det att föräldrar upplevde 

att de inte fick tillräcklig information från vårdpersonalen. Hur mycket information de fick 

berodde på vilken typ av sjukdom barnet hade, samt sjukdomens progress och typ av 

behandling. Detta ledde till att en del föräldrar sökte information på annat håll. Kelo et al. 

(2013) menade att när föräldrar tvingades söka kunskap på egen hand på grund av bristande 

information från sjukvården, kunde deras förmåga att hantera situationen påverkas negativt.  

 

Resultatet visade att föräldrar ibland kunde uppleva osäkerhet kring sjukdomshanteringen och 

då var det tryggt att ha ständig tillgång till diabetesteamet. Alla föräldrar hade behov av ett 

bra stöd från vården och de menade att en viktig del var det emotionella stödet, som de önskat 

att de fått mer av. Enligt Antonovsky (2005, s. 45) står begreppet hanterbarhet för till vilken 

grad personer upplever att resurser står till deras förfogande för att klara av att hantera en 

situation. Vilka copingstrategier en människa utvecklar för att hantera stressorer har stor 

betydelse i livet och sjuksköterskor har en viktig uppgift i att bidra till empowerment 

exempelvis genom bekräftelse och uppmuntran. Enligt Kelo et al. (2013) är bra och tillräcklig 

information från sjukvården en viktig bidragande faktor till empowerment hos föräldrar. 

Panicker (2013) belyste sjuksköterskors uppfattning av empowerment hos föräldrar med 

kroniskt sjuka barn och menade att empowerment hos föräldrar var viktigt för att bemästra 

barnets vård och uppleva självförtroende och kontroll över situationen. Sjuksköterskor 

betonade att nyckeln till empowerment var att föräldrar var redo att acceptera att de skulle 

vårda sitt barn och förutsättningen för att kunna göra det var att acceptera insikten om att de 

hade ett barn med kronisk sjukdom. Panicker (2013) menade att det är varje enskild 

sjuksköterskas plikt att bidra till empowerment hos föräldrar. 
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Litteraturstudiens resultat visade att vardagen hade förändrats på ett påtagligt sätt. De 

upplevde att det krävdes mycket planering för att få vardagen att gå ihop och plötsliga 

förändringar upplevdes som besvärliga. Då sjukdomen var konstant närvarande beskrev 

Dalheim-Englund, Rydström, Holritz Rasmussen, Möller och Sandman (2003) och Englund, 

Rydström och Norberg (2001) som gjort studier på föräldrar till barn med astma, att föräldrar 

upplevde känslor av instängdhet. De kunde aldrig känna sig helt fria, som förut, och detta 

gjorde att de upplevde ett förlorat självförtroende. Detta bekräftades i metasyntesen av 

Coffey (2006) för föräldrar till barn med kronisk sjukdom. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrar upplevde att sjukdomen lett till ett flertal 

förluster i deras liv, däribland självförtroende i att känna att de kunde ta hand om sitt barn på 

ett tryggt och säkert sätt. Maltby et al. (2003) belyste att sjukvårdspersonal tog för givet att 

föräldrar hade kompetens att ta hand om sina barn, medan föräldrarna själva upplevde 

svårigheter och ovisshet kring hur de skulle klara av att vara förälder till ett barn med kronisk 

sjukdom. Litteraturstudiens resultat visade även att förlusten av ett friskt barn är något 

föräldrar kämpade med att hantera, vilket Popp, Robinson, Britner och Blank (2014) i deras 

studie om föräldrar till barn med kronisk sjukdom och George et al., (2006) bekräftar. Enligt 

Maltby et al. (2003) hanterade föräldrar denna förlust på olika sätt och desto snabbare de 

kunde acceptera insikten av att barnet var drabbat av kronisk sjukdom desto kortare tid tog 

det att känna trygghet i föräldrarollen igen. 

 

Det framkom även i litteraturstudiens resultat att föräldrar tyckte att fysisk aktivitet var 

viktigt för barnet, men det kunde upplevas svårt att kontrollera blodsockret under tiden, vilket 

kunde göra att de ville att barnet undvek fysisk aktivitet. Lang, Butz, Duggan och Serwint 

(2004) undersökte skillnader på hur mycket fysisk aktivitet barn med och utan astma utförde. 

Det framgick att föräldrarnas inställning till fysisk aktivitet var avgörande  om barnet var 

aktivt eller inte . 

  

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrar upplevde och hanterade situationen på olika 

sätt. I Svavarsdottir och Rayens (2004) studie om barn med astma valde mammor valde ofta 

att ta det största ansvaret för det sjuka barnet, vilket även bekräftas av Heath, Farre & Shaws 

(2016) översikt om att vara förälder till barn med kronisk sjukdom. Detta kunde bland annat 

bero på att mammor inte litade på papporna.  
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I resultatet i litteraturstudien beskrev pappor att de inte alltid fick chansen att hjälpa till. 

Ansvaret ledde i vissa fall till att mammor kunde känna sig tvungna att sluta jobba och stanna 

hemma för att ta hand om barnet. I en studie av Englund et al. (2001) beskrev mammor till 

barn med astma att de till och med hade svårt att slappna av när barnet var i händerna på 

sjukvårdspersonal och att de kände sig åsidosatta när personalen inte frågade efter mammans 

specifika kunskap. Att mammor såg sig själv som oumbärlig kunde i sin tur leda till 

frustration och att de kände sig isolerade (Coffey, 2006). Baratt, Shaban och Moyle (2011) 

beskrev psykologiska faktorer till följd av social isolation som känslor av ilska, övergivenhet, 

ensamhet, tristess och stigmatisering. De menade även att människor som isolerade sig kunde 

ha lägre självförtroende och att känslan av att ha kontroll kunde vara mindre. Detta kunde i 

slutändan leda till depression. 

  

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrar var överens om att de hade ett ständigt behov av 

kontroll. Föräldrar hade svårt att släppa tanken från barnet och upplevde det därför svårt att 

lämna ansvaret för barnet till någon annan. Englund et al. (2001) beskrev att föräldrar till 

kroniskt sjuka barn var på spänn och kände kontrollbehov även när sjukdomen var stabil. 

Som förälder var det viktigt att “behålla sitt grepp” om barnet och det innefattade att de 

upplevde sig själva som experten gällande barnets hälsa. De kunde känna att vårdpersonalen 

såg dem som ett besvär när de vågade uttrycka vad de ansåg var den bästa vården för barnet 

och de beskrev det som att behöva “armbåga sig fram”. Enligt Englund et al. (2001) innebar 

denna ständiga kontroll att de bara tog hänsyn till barnets hälsa och försummade sin egen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att det kunde uppstå konflikter mellan föräldrar och 

barnet, vilket tärde på deras relation. I Popp et al. (2014) framkom det att konflikter i familjen 

var vanligare om föräldrarna hade svårt att acceptera barnets sjukdom. Föräldrarna i 

litteraturstudiens resultat belyste att de kände stor oro för säkerhetsrisker kring barnet, men 

att de i så stor utsträckning som möjligt ville att barnet skulle få leva ett normalt liv. Enligt 

MacDonald och Gibson (2010) studie om hur stigmatisering påverkade föräldrar till barn med 

behov av komplex omvårdnad, upplevde föräldrar svårighet i att nå normalitet och att de 

ansåg att detta var kopplat med upplevelsen av stigma. Vidare menade en utomstående att 

alla försök mot normalitet är fel eftersom att det borde vara sociala attityder som ska ändras 

och inte de drabbades.  
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Föräldrar i litteraturstudiens resultat menade att samarbetet med skolan varierade från bra till 

helt uteblivet. De upplevde det svårt att ge nog med information till skolpersonalen, eftersom 

att oförutsägbara situationer kunde uppkomma. Tétreault, Freeman, Carrière, Beaupré, 

Gascon och Marier Deschênes (2013) undersökte samarbetet mellan olika instanser för barn 

med särskilda behov. Där framgick det att föräldrar upplevde att de var fast i mitten mellan 

sjukvård och skola, då ansvaret att överföra information däremellan låg på dem. Föräldrar 

menade att det hade varit en stor fördel för familjen om sjukvård och skola haft ett samarbete 

direkt mellan varandra. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att det innebar en transition att ta ett steg tillbaka och 

släppa kontrollen. Föräldrarna hade varit de som tagit viktiga beslut och haft daglig kontroll, 

men när barnet blev tonåring ändrades nivån på föräldrarnas involvering. Detta innebar att de 

var tvungna att ändra sitt beteende och anpassa sig till nya roller. Ersig, Tsalikian, Coffey & 

Williams (2015) studerade ungdomars upplevelser om transition till att självständigt överta 

ansvaret för sin sjukdom. De och Heath et al. (2016) visade att tonåringars övergång till 

självständighet försenades för att föräldrar fortsatte känna ett behov av att vara involverad i 

tonåringens sjukvård. 

 

Föräldrar i litteraturstudien var överens om att barnets process till att självständigt hantera 

sjukdomen var viktig, men att balansen mellan den friheten och att säkerställa deras säkerhet 

var svår. Extra svårt var det, enligt Ersig et al. (2015), när tonåringar inte hanterade 

sjukdomen så väl som föräldrarna önskat och inte tog framtida komplikationer på allvar. 

Heath et al. (2016) menade att det var svårt för föräldrarna att veta när det är lämpligt att 

överlämna hanteringen för sjukdomen till tonåringen. Staa et al. (2011) menade att det 

svåraste för föräldrar i detta skede var att känna tillit till barnet.  

 

Föräldrar beskrev att övergången från pediatrik till vuxenvård var jobbig för dem och de 

kände sorg över att lämna den trygga, familjära vård de haft. Heath et al. (2016) bekräftade 

att föräldrar upplevt att pediatriken, till skillnad från vuxenvården, varit anpassad efter 

barnets unika och komplexa behov samt varit varm och familjär, vilket de saknade när de 

övergick till vuxenvård. En studie av Staa, Jedeloo, Meeteren och Latour (2011) undersökte 

barn och föräldrars erfarenheter om transitionen som sker när barn övergår till vuxenvård. 

Där kunde de se att föräldrar inte kände sig lika välkomna på vuxenkliniken och de beskrev 

att personalen inte respekterade deras expertis. Föräldrar upplevde osäkerhet kring stödet från 
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vuxenvården och förlust av stöd, resurser och pålitliga relationer. Enligt Heath et al. (2016) 

kände föräldrar att de förlorat sina egna stödsystem, när de inte hade möjlighet att vara lika 

delaktig i vården längre. Studier (Heath et al., 2016 & Staa et al., 2011) belyste att föräldrarna 

hade önskat bättre förberedelse, mer delaktighet, gemensamma besök på vuxenkliniken, 

tidigare start på övergångsprocessen, ökad information samt stödgrupper för att göra 

transitionen enklare för dem. Författarna till litteraturstudien ansåg att detta skede kunde 

kopplas samman med den tredje komponenten i KASAM, meningsfullhet (jmf. Antonovsky, 

2005, s. 45). Den innebär att finna mening i det som sker och att en människa (i detta fall 

föräldrar) kan se på svårigheter som en utmaning som de upplever det värt att lägga ner tid 

och engagemang i. Antonovsky betonade även att delaktighet är viktigt för att känna mening. 

Enligt författarna till litteraturstudien har sjuksköterskor en viktig uppgift i att hjälpa föräldrar 

att återfå mening när sjukdomen inte längre är deras huvudansvar. Detta kan ske genom att 

sjuksköterskor uppmuntrar föräldrar att låta barnet vara delaktig i sin sjukdom redan i tidig 

ålder, vilket kan göra att övergången inte känns lika plötslig och svår. Sjuksköterskor kan 

även finnas som stöd för föräldrar när barnet övergått till vuxenvård, så att de inte känner sig 

uteslutna. Det som då är viktigt är att sjuksköterskor ser till att sekretessen kring barnet inte 

bryts, utan att stödet enbart fokuserar på föräldrarna.  

  

Metoddiskussion 

  

Författarna till denna litteraturstudie har säkerställt trovärdigheten utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet samt överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s. 584; 

Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). 

 

Tillförlitlighet innebär att läsaren ska kunna försäkras att innehållet i studien är 

sanningsenligt (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). Författarna deltog kontinuerligt vid 

seminarier och handledarträffar, där arbetet bedömdes och feedback gavs, vilket ledde till att 

arbetet förbättrades. Författarna använde kvalitativ innehållsanalys som analyserades med 

manifest ansats och återgick ständigt till originalkällan för att i största möjliga mån undvika 

egna tolkningar och på så sätt bevarades kärnan i textenheterna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det dock svårt att helt utesluta tolkningar, vilket författarna varit väl 

medvetna om. Trovärdigheten styrktes dessutom genom användning av citat i resultatets 

brödtext. 
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Pålitligheten kan enligt Polit och Beck (2012, s. 585) styrkas genom att beskriva 

tillvägagångssättet så tydligt att studien ska gå att genomföra på nytt av någon annan som då 

ska få ett likvärdigt resultat. Författarna i litteraturstudien redovisade litteratursökningen med 

såväl sökord som kombinationer samt en tydlig tabell. Vid litteratursökningen fann 

författarna stora mängder vetenskapliga artiklar. Då tiden för litteraturstudien inte räckte till 

för att bearbeta allt material exkluderades artiklar som för ingående gick in på ett ensidigt 

spår, exempelvis skola. Författarna var medvetna om att detta kan ha lett till förlust av 

värdefullt material. Sökningen i databasen PubMed gjordes som ett komplement till CINAHL 

och författarna valde då andra sökord. Då ett så rikt material redan funnits söktes nya vinklar. 

Författarna var medvetna om att detta kan ha påverkat pålitligheten, då värdefullt material 

kan ha förlorats. Vidare redovisade författarna hur analysprocessen gått till, kopplat till 

Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel. Pålitligheten styrktes genom att 

litteraturstudien hade två författare. Att artiklarna var skrivna på engelska kan däremot ha 

påverkat pålitligheten negativt, då detta inte var författarnas modersmål, vilket innebar att 

nyanser i språket kan ha gått förlorad. Detta motverkades genom användning av lexikon då 

osäkerhet kring ord uppstått. 

 

Bekräftelsebarhet innebär, enligt Polit och Beck (2012, s. 585), bland annat att studien ska 

vara objektivt utförd. Wallengren och Henricson (2012, s. 488) menar även att detaljerad 

beskrivning av förfarandet är viktigt. Författarna diskuterade alla studiens delar med varandra 

för att undvika egna tolkningar eller påverkan på resultatet. Bekräftelsebarheten styrktes 

genom användning av korrekt referensteknik enligt APA-manualen, vilket lett till att 

artiklarna lätt kan återfinnas. 

 

Överförbarhet innebär, enligt Polit och Beck (2012, s. 585) och Wallengren och Henricson 

(2012, s. 488), att författarna diskuterat om resultatet går att överföra till liknande situationer 

och kontexter. Polit och Beck (2012, s. 585) menar att det är upp till läsarna att avgöra detta. 

Författarna i denna studie ansåg studien överförbar både till föräldrar med barn som har typ 

1-diabetes och de med barn som drabbats av andra kroniska sjukdomar. 

Detta grundades på att artiklarna som ingick kom från USA, Nederländerna, Storbritannien, 

Canada och Sverige och ansågs jämförbara med varandra på många sätt. Vad som också 

styrkte överförbarheten var att trots att artiklarna kom från spridda delar av världen var 

föräldrars upplevelser väldigt lika. 
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Slutsats 

 

I det initiala skedet upplevde föräldrar att de kastats in i en situation de inte hade någon 

kunskap om och de beskrev av det var svårt att ta in all information som gavs. För att hjälpa 

föräldrar till begriplighet i detta skede har sjuksköterskor en viktig uppgift i att ge tydlig och 

tillräcklig information. Istället för att ge stor mängd information i början, när föräldrarna 

upplever chock, bör informationen komma bitvis med enbart det nödvändigaste först. 

Informationen bör anpassas efter föräldrarna gällande hur och i vilken takt den ges, beroende 

på hur snabbt de upplever att de begriper situationen de står i. Sjuksköterskor har en viktig 

uppgift i att bidra till empowerment, för att föräldrar ska uppleva hanterbarhet. Detta sker till 

stor del av rätt given information, men även genom uppmuntran, bekräftelse och emotionellt 

stöd. Detta kan vidare bidra till föräldrars förmåga att behålla självförtroendet kring 

föräldraskapet.  

Det är betydelsefullt att kunna se mening i det som sker genom att möta svårigheter som 

utmaningar och komma genom det med värdigheten i behåll. Litteraturstudien visade tydligt 

att föräldrar upplever en svår tid när barnet övergår från pediatrik till vuxenvård och de inte 

hade möjlighet att vara lika delaktiga längre. Även om vården riktar sig direkt mot tonåringen 

är det viktigt att fortsätta ge stöd till föräldrarna och hjälpa dem att hantera transitionen de 

genomgår och genom det hjälpa dem att finna ny mening i livet än att huvudsakligen ta hand 

om sitt barn. Frågan är om övergången till självständighet skulle gå bättre om föräldrarna fått 

stöd från sjukvården i att redan från tidig ålder låta barnet vara delaktig i sin 

sjukdomshantering istället för att låta det börja när de blivit tonåring? 

Kunskapen som framkom i litteraturstudien ger sjuksköterskor en bättre bild av vad föräldrar 

till barn med typ 1-diabetes kan genomgå och det framgår tydligt att de behöver mer stöd i 

det dagliga livet vid olika faser, inte minst när barnet övergått från pediatrik till vuxenvård. 

Vidare forskning behövs för att fastställa hur stödet till föräldrarna mer precist bör se ut. 
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